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جلنة الربنامج
الدورة السادسة عشرة بعد املائة
روما 7 – 3 ،نوفمرب/تشرين الثاني 4102

تقييم مساهمة املنظمة يف املرحلة االنتقالية ذات الصلة باألزمات –
الربط بني اإلغاثة والتنمية
موجز

متاشي ًا مع توصيات الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربناام االقرارة -42ب ما الوييراة  )CL 145/6بشان
طرق توفري التكاليف ،يف الوقت الذي يؤم فيه احلصول على املعلومات الواردة يف ترارير الترييم ،تُردم هذه الوييراة
كموجز شامل مرتجم إىل لغات املنظمة ،يف حني مت نشر تررير الترييم بنكمله على املوقاع اللكرتونال للقااو ا اا
بالترييم باللغة األصلية اليت أُعدّ بها.

التوجيهات املُلتمسة من جلنة الربنامج
قد ترغب جلنة الربنام يف العراب ع آرائها ،وترديم توجيهاتها حول املسائل األساسية الواردة يف تررير الترييم،
وحول رد الدارة على التوصيات ،وإجراءات املتابعة اليت اقرتحتها.

يُمكن توجيه االستفسارات بشأن احملتوى املوضوعي هلذه الوثيقة إىل:
السيد Masahiro Igarashi

مدير ،مكتب التقييم
تليفون+39 (06) 570-53903:
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة

مكتب التقييم

ترييم مساهمة املنظمة يف املرحلة االنترالية ذات الصلة باألزمات –
الربط بني الغاية والتنمية

التقرير النهائي

أكتوبر/تشري األول

4102

3

PC 116/6

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
مكتب الترييم
يُمك االطالع على النسخة اللكرتونية م التررير على العنوا التالل:

http://www.fao.org/evaluation

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد العالمية وطريرة عرضها ال تعرب ع أي رأي خا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة يف ما يتعلق بالوضع الرانونل أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطرة ،أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو
بتعيني حدودها وختومها.وال تعرب الشارة إىل شركات حمددة أو منتجات بعض املصنعني ،سواء كانت مرخصة أم ال،
ع دعم أو توصية م جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تقضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره.
متثل وجهات النظر الواردة يف هذه املواد العالمية الرؤية الشخصية للمؤلف ااملؤلقني) ،وال تعكس بني حال وجهات
نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.
© FAO 2014

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد العالمية واستنساخها ونشرها.وما مل يذكر خالف
ذلك ،يُمك نسخ هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات ا اصة واألحباث واألهداف التعليمية ،أو االستخدام
يف منتجات أو خدمات غري جتارية ،على أ يشار إىل أ املنظمة هل املصدر ،واحرتام حروق النشر ،وعدم افرتاض
موافرة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو ا دمات بني شكل م األشكال.
ينبغل توجيه مجيع طلبات احلصول على حروق الرتمجاة والتصارف وإعاادة البياع بالضاافة إىل حراوق االساتخدامات
التجارية األخرى إىل العنوا التالل www.fao.org/contact-us/licence-request :أو إىل.copyright@fao.org :
ملزيد م املعلومات ع هذا التررير ،يرجى االتصال على العنوا التالل:
املدير ،مكتب الترييم
Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153
Rome, Italy

الربيد

اللكرتونلevaluation@fao.org :
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مقدمة
يشكل استئناف النتا الزراعل وحتريق األم الغذائل – جماالت العمل اجلوهرية للمنظمة – جانبني بالغل
-1
األهمية للمرحلة االنترالية م حاالت األزمات ،سواء كانت مستمدة م الصراعات العنيقة أو الكوارث الطبيعية أو
األزمات االقتصادية واالجتماعية أو حاالت طوارئ السلسلة الغذائية أو غريها م األسباب ،وسواء كانت ملدة قصرية أو
طويلة األمد.
وفر ًا لواليتها األساسية ،فإ منظمة األغذية والزراعة هل منظمة مساعدة ترنية تركز على دعم التنمية املستدامة
-4
لرطاعل األغذية والزراعة 1.ويف سعيها لتنقيذ هذه الوالية ،ومع مرور الوقت وبدافع الضرورة ،طورت املنظمة مهارات
واسعة النطاق يف جمال تطبيق دورها يف تقديم املساعدة التقنية وقدراتها يف مجيع أنواع السياقات ،مبا يف ذلك
سياقات االستجابة لألزمات .ويتناول هذا الترييم قدرة املنظمة ،أو عدم وجودها ،على االستجابة لألزمات منذ أول
ظهورها بتدخالت طارئة تتصل بشكل واضح ووييق بدورها التنموي ،وعلى الريام بنعمال تنموية يف سياقات األزمة
تراعل خماطر األزمة.

إ الغرض الرئيسل م هذا الترييم هو ترييم طبيعة وفعالية دور املنظمة يف ضما وجود صلة فعالة بني
-3
األهداف الرصرية والطويلة األجل يف التصدي حلاالت الطوارئ هذه .ويهدف الترييم إىل حتديد التوصيات االسرتاتيجية
اليت يُمك أ تُحس فعالية املنظمة يف السياقات االنترالية .وللريام بذلك:









يريّم ما إذا كانت املنظمة فعالة يف دورها يف دعم املرحلة االنترالية؛
يريّم تنيري جهود التنسيق على نوعية وسرعة املرحلة االنترالية؛
يريّم ما إذا كانت والية املنظمة للتنمية اواآل "الرُدرة على الصمود") قد ساعدت يف مطلع استجابة "الغاية"
لألزمات على الربط بقعالية أكرب بني الغاية والتنمية ،وكيف؛
يريّم قدرة املنظمة على حشد التمويل املناسب لدور "الغاية والتنمية" هذا ،كجزء م جدول أعماهلا يف جمال
الرُدرة على الصمود ،والتغلب على القجوة املتكررة بني اجلهات املاحنة وبني التمويل "النسانل" الرصري األجل
والتمويل م أجل التنمية الطويل األجل؛
ويريّم املزايا النسبية للمنظمة ووضعها الرادر على املنافسة يف البيئات املرتبطة باألزمات ،لتحديد الدروس املستقادة
م ا ربة وتوضيح دورها األمثل.

يتناول الترييم األزمات يف القرتة املمتدة ترريباً م  4002إىل  ،4012بدءاً م الكوارث الطبيعية ووصوالً إىل
-2
حاالت الطوارئ املعردة واألزمات املمتدة يف الدول اهلشة .2كما يريّم أيضاً االستجابة لكارية طبيعية كربى ،وهل
العصار هايا يف القلبني.

 1تشري كلمة "الزراعة" عند استخدامها يف هذا التررير ،إىل التعريف األوسع للزراعة اليت تشكل والية املنظمة ،مبا يف ذلك النتا النباتل والنتا
احليوانل والغابات ومصايد األمساك.
 2البلدا اليت متت زيارتها هل ليبرييا ،ومالل ،وأوغندا ،ومجهورية الكونغو الدميرراطية ،والضقة الغربية ،وقطاع غزة ،والقلبني.
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وقد حلل القريق تنيري التغيريات الداخلية على عمل املنظمة يف هذا اجملال ،إما سلبا أو إجيابا ،مع الرتكيز
-5
على الصالحات املؤدية إىل الالمركزية يف عمليات الطوارئ ،وإجراءات التشغيل املوحدة اجلديدة حلاالت الطوارئ
الواسعة النطاق ،والطار االسرتاتيجل املُراجع للمنظمة ،يونيو/حزيرا .4013
ومع تعريدات األزمات األكثر تواتراً باستمرار ،ال يُمك عزل مساهمة وكالة ترنية متخصصة مثل منظمة
-6
األغذية والزراعة ع األبعاد االجتماعية والسياسية األوسع واملتعددة األوجه يف طبيعتها هلذه األزمات .ويسعى الترييم
إىل ترييم مدى قدرة املنظمة على أخذ العناصر األساسية هلذه التعريدات يف عني االعتبار م خالل إجراءاتها يف حاالت
األزمات ،مبا يف ذلك خماطر العنف وانعدام األم  ،والتوترات االجتماعية الكامنة ،واالحتياجات النسانية والتنموية
للشعوب املتضررة.
وتغطل نتائ هذا الترييم جمموعة واسعة م الرضايا وتتداخل مع عدد م املناقشات املقاهيمية وجداًول
-2
األعمال والصالحات الداخلية وا ارجية .ويشكل التقاعل بني هذه العوامل حمور التحليل .ويعرض املرفق  1هلذا
امللخص النتائ الرئيسية لكل م العناوي القرعية يف القصل التحليلل  2م التررير الكامل .وترد أدناه استنتاجات
الترييم العامة والتوصيات االسرتاتيجية لتنظر فيها الدارة العليا وجلنة الربنام .

االستنتاجات العامة والتوصيات االسرتاتيجية
أوالً وقبل كل شلء ،أُعجب الترييم باالجتاه الذي تسري به املنظمة بنشاط كبري يف جمال العمل االنترالل،
-8
الذي هو اآل جزء م "جدول أعمال الرُدرة على الصمود" وبرية الطار االسرتاتيجل اجلديد .وال ترتك نتائ مرحلة
التحريق أي شك يف أ املنظمة تتمتع مبيزة نسبية مُعرتف بها على نطاق واسع ،وحتظى بتردير كبري م نظرائها
وشركائها يف العمل ،لعملها يف هذا اجملال م االستجابة لألزمات .وتتضم واليتها مجيع العناصر م أجل االستجابة
املبكرة لألزمات اليت ينبغل أ تربط بشكل فعال بني الغاية وإعادة التنهيل والتنمية .وقد اجتمع عدد م العوامل معاً
ليسمح للمنظمة بن جتعل م نقسها – يف جمالل األغذية والزراعة – "وكالة االنترال" األمثل يف حاالت االستجابة
لألزمات م مجيع األنواع .ويؤدي ذلك إىل "توصية" أوىل اأو باألحرى ،تشجيع إجيابل):

يتعني على منظمة األغذية والزراعة مواصلة وتعزيز تنمية االجتاه املقاهيمل واالسرتاتيجل واملؤسسل الذي
تسري عليه املنظمة باالستقادة م مزاياها النسبية وجدول أعماهلا اجلديد للردرة على الصمود ،لبناء روابط
أقوى بني الغاية وإعادة التنهيل واجلوانب التنموية لعملها يف االستجابة حلاالت الطوارئ.
إذا كانت املنظمة تسعى إىل حتريق رؤيتها املؤسسية وأهدافها العاملية وأهدافها االسرتاتيجية ،فعلى التزامها
-9
بتعزيز املرحلة االنتقالية أن يستجيب أوالً وقبل كل شيء الحتياجات الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي والضعفاء .وال شك أ االستنتا العام األكثر أهمية هلذا الترييم هو ا )1مدى أهمية وحتمية أ تعمل املنظمة يف
عدد متزايد م السياقات املرتبطة باألزمات ،إذا أرادت املنظمة أ حترق واليتها وأهدافها االسرتاتيجية ،وا )4أ هذا
يعين أنه ال يُمك للمنظمة ،يف عملها على املرحلة االنترالية يف هذه السياقات ،أ تتجنب احلاجة إىل ختطل تركيزها
املعتاد على احللول الترنية ألوجه الضعف املادية اعلى افرتاض أنها حمايدة سياسياً) ،ملواجهة احلرائق االجتماعية
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والسياسية الصعبة واملساعدة على تشكيلها بطريرة بناءة .ومن دون النهوض بهذا اجلانب األخري ،فإنه من املستحيل
للمنظمة أن تكون فعالة بشكل كامل يف مساعدة الشعوب املتضررة من األزمات اليت تتعرض سُبل عيشها للخطر،
واليت يرع مصريها يف نهاية املطاف يف صميم عمل املنظمة وأهدافها.
 -10إ الربام الرُطرية املُستعرضة غنية بالتدخالت ذات الصلة اليت يُمك أ تنت فوائد للشعوب املتضررة .ومع
ذلك ،نادراً ما يتم التحقق من تأثري أنشطة املنظمة الفردية على سُبل املعيشة ،وذلك بسبب عدم كفاية آليات الرصد
والرتكيز الدائم على تسليم املخرجات يف الوقت املناسب ،مع إهمال النتائ أو التنيري األوسع على سُبل املعيشة .وعند
ترييم أدائها ا ا جيب أ تطرح املنظمة السؤال التالل" :هل حسنّا حياة القرراء واجلياع؟" بدالً م "هل جنحنا يف
حتريق ما خططنا له؟"
 -11خصوصية السياق والتحليل السياقي :على املنظمة أن تعتمد خصوصية السياق كشرط لتصميم عمل االنتقال،
وذلك لتكو قادرة على التعامل مع استجابة لألزمات ناجحة على املستوى احمللل .ويستلزم ذلك الرتكيز على عوامل
مثل :الوصول إىل األراضل؛ وسُبل املعيشة الريقية السائدة؛ والريود السياسية واالجتماعية مبا يف ذلك عالقات الروة،
والتنرل االجتماعل ،والقصاء االجتماعل ،والعالقات بني اجلنسني ،والرتكيبة املؤسسية ،واألمناط السائدة للدخل
وتوزيع الثروات .ويف معظم احلاالت ،ال تستند أُطر الربجمة القُطرية احلالية للمنظمة على حتليل مالئم للسياق،
وخاصة على حتليل حيتوي على العناصر املتعلرة باألزمات .ويظهر عدم كقاية حتليل السياق أيضاً على مستوى
املشاريع القردية ،حيث تغيب عموماً حتاليل أوجه الضعف والصراعات والعناية بنه "عدم إحلاق الضرر" .ويتناقض
النه السائد للربجمة الذي اعتمدته املنظمة مع الطلب على زيادة املرونة .وتُظهر أُطر الربجمة القُطرية املُستعرضة
قدرة حمدودة على الربجمة املرنة ،مبا أنه ال يُمك تكييقها بسهولة مع بيئة متغرية باستمرار.
 -14ورغم أ املرأة هل م بني أكثر القئات ضعقاً يف حاالت األزمات واالضطرابات االجتماعية ،فرد مت التعامل
مع البُعد اجلنسانل م خالل السعل إىل إشراك النساء املستقيدات م أنشطة املشاريع ،مع استثناءات قليلة ،بدالً م
تصميم تدخالت املشاريع ملعاجلة األسباب اجلذرية لعدم املساواة بني اجلنسني.
التوصية  :1املرحلة االنتقالية ،ملن؟
اأ) متشياً مع األهداف العاملية للمنظمة وأهدافها االسرتاتيجية ،جيب أن يركز عمل املنظمة يف املرحلة االنترالية
ذات الصلة باألزمات أوالً وقبل كل شيء على احتياجات الفقراء ،والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي،

والضعفاء.

اب) وهذا يعين أنه جيب على املنظمة أن تقيس عملها يف سياقات األزمات وأن تبلغ عنه ،من حيث تأثريه على
هذه الشعوب املتضررة ،مبا يف ذلك حتليل القوارق بني اجلنسني وغريها م أوجه عدم املساواة ،وخاصة
التنيري على سُبل املعيشة والرُدرة على الصمود على املدى الطويل .وإ البالغ ع التسليم والجراءات
التشغيلية واملخرجات غري كافٍ .وم أجل الريام بذلك على حنو فعال ،حتتاج املنظمة إىل القيام بتحليل
سياقي مستمر خالل عملها يف السياقات االنتقالية ،لتكو قادرة على االستجابة مبرونة للظروف املتغرية
بسرعة.
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ا ) وإىل جانب هذا التحليل السياقل ،ينبغل للمنظمة يف سياقات األزمات املعردة ،والدول اهلشة ،واألزمات
املمتدة/ما بعد األزمة ،مواصلة تطوير أُطر الربجمة القُطرية لتشمل أحكاماً حمددة لنهج ختطيط قطري
مصمم الغرض وعلى درجة عالية من املرونة ملثل هذه الظروف من األزمات .وجيب أ يتضم هذا النه
تطوير مناسب للربجمة التنموية وبرجمة الرُدرة على الصمود ،واجلمع بني الركائز األربع للهدف
االسرتاتيجل  . 5وجيب أ تتوقع توفري تدخالت الغاية يف حاالت الطوارئ عند احلاجة ،ولك أ تكو
هذه مرتبطة بعناية بوجهة نظر للتنمية على املدى الطويل .وجيب أ تكو أُطر الربجمة الرُطرية هذه،
وكذلك مذكرات مقاهيم املشاريع املررتحة ،مبثابة أداة قوية لتعبئة املوارد.
 -13إ السبب وراء تكليف هذا الترييم بإجراء دراسة ع املنظمة يف سياق االستجابة لألزمات هو أنه كما الحظ
واستنت الترييم ،قد وضعت املنظمة مع مرور الوقت جمموعة فرعية خاصة من مهاراتها التنموية تتيح هلا بأن
تستخدم دعمها التقين مباشرة بعد وقوع كارثة ،أو يف خضم أزمة ممتدة ،أو عند اندالع أزمة للسلسلة الغذائية ،مع
تدخالت طارئة تستغل قدرات املنظمة الترنية لتسريع ا رو م األزمة واستئناف مسار إجيابل للتنمية .وقد مت تطوير
هذه املهارات بطريرة جيدة جداً ،لدرجة أ هذا العمل قد أصبح واحد م املزايا النسبية املُعرتف بها للمنظمة.
ومبوجب إطار املنظمة االسرتاتيجل ،ينتل عملها يف جمال االستجابة حلاالت الطوارئ بشكل رئيسل اآل ضم الطار
االسرتاتيجل رقم " :5زيادة قدرة سُبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات" .غري أ مجيع األهداف
االسرتاتيجية تسهم يف جدول أعمال الرُدرة على الصمود.
 -12إ املرحلة االنترالية حمورية بالنسبة جلدول أعمال الرُدرة على الصمود يف سياقات االستجابة املتعلرة
باألزمات – بل إنها وسيلة أساسية لتحريق نتيجة "الرُدرة على الصمود" .وإ قدرة املنظمة املُدجمة (وواليتها) على
ربط اإلغاثة بالتنمية هي واحدة من مزاياها النسبية الرئيسية يف سياقات األزمات .وتتعلق املرحلة االنترالية بالتنمية
بردر ما تتعلق حباالت الطوارئ ،وبضما أ دعم التنمية يشمل عامل األزمات والتهديدات باألزمات ،حتى يكو
جلميع األهداف االسرتاتيجية دور يف ضما عملية انترالية فعالة.
 -15المركزية عمل الطوارئ وإدماجه :فيما يتعلق بالالمركزية ،أيارت مالحظات الترييم أسئلة حول ما إذا كا
احلقاظ على كتلة أساسية م خرباء املوارد املركزيني ضم املنظمة ودعم التبادل املستمر على املستوى العاملل قد يضم
مستويات مويوقة وأكثر اتساقاً م الدعم للبلدا اليت متر مبرحلة انترالية ذات صلة .ومع أ املنظمة هل منظمة ترنية،
فإ هذا مهم بشكل خا فيما تواجه املنظمة على حنو متزايد احلاجة إىل املساعدة يف حل قضايا االقتصاد السياسل
املثرية للجدل واليت هل األسباب اجلذرية للقرر والضعف واليت تسعى املنظمة إىل إنهائها .وخيلص الترييم إىل أنه
ينبغل السعل لجناز "التكامل" بنسرع وقت ممك  ،ولك "الالمركزية" قد حتتا إىل معاجلة أكثر حذراً ،وخاصة على
املدى الرصري ،مبا أنها تتصل بالكتلة األساسية للردرات الالزمة لحداث التغيريات اجلوهرية.
 -16وعلى الرغم م أنه م السابق ألوانه ترييم تنقيذ عملية الصالح اليت تدم أعمال الطوارئ والتنمية ،فرد وجد
الترييم أ التزام املنظمة قوي جداً .غري أ هذا االلتزام ،ليس يف حد ذاته كافياً للتغلب على التحديات اليت تواجه هذه
العملية املُتكاملة .وال تزال هناك حاجة لتغيري يف الثقافة لضما أ يصبح مبدأ التكامل جزءاً م كل ما تقعله املنظمة
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يف األزمات أو السياقات املُعرضة لألزمات .وهذا يعين وجود وعل مستمر عند موظقل الطوارئ بشن أهداف التنمية على
املدى الطويل ،وأيضاً  ،وبشكل مهم ،قيام أولئك الذي يركزو على التنمية بالتخطيط دائماً للتنمية يف السياقات املتصلة
باألزمات كما لو كا هناك أزمة وشيكة.
 -12لرد أعطى تطبيق بروتوكول االستجابة حلاالت الطوارئ م املستوى 3يف حالة إعصار هايا يف القلبني ،ويف
أزمات الصراع الشديدة يف جنوب السودا ومنطرة كورديريا الدارية ،دفعاً قوياً لتطبيق جدول أعمال الرُدرة على
الصمود .ويف القلبني ،أكدت النتائ األولية الجيابية للغاية املتعلرة بالتكامل واالنترال على أهمية الريادة الروية،
والتقاعل الوييق مع احلكومة ،والدعم القين املُدم م املرر الرئيسل واملوظقني القليميني والرُطريني.
 -18حتدي التمويل :ال يزال التمويل مشكلة يف عملية السعل إىل ضما وجود صلة سلسة بني االستجابة للطوارئ
والغاية ،والتدخالت املنظمة حول الرضايا واألهداف الطويلة األجل ،واملُصنقة على أنها أنشطة "تنمية" .وحتاول
منظمة األغذية والزراعة العثور على ا ليط الصحيح م التمويل قصري األجل والطويل األجل لدعم العملية االنترالية،
على الرغم م أ التحدي احلريرل هو الربط بني اآلفاق قصرية األجل والطويلة األجل بدرجة كافية م اليرني
واملويوقية واملرونة.
 -19وجهت املنظمة دعوات قوية إىل اجلهات املاحنة والشركاء للتغلب على هذا الترسيم ،وكا آخرها "جدول
أعمال الرُدرة على الصمود" والتقاعل الوييق مع جداول الرُدرة على الصمود التابعة للجهات املاحنة والوكاالت الشريكة.
وجيب أ تكو رسالة املنظمة واضحة :لالستجابة بقعالية ألزمة ما ،هناك حاجة إىل وكالة مثل منظمة األغذية
والزراعة ،وهل مؤسسة مساعدة ترنية وتنمية قادرة متاماً على العمل بفعالية يف ساحة االستجابة اإلنسانية ،ولكن
مبساهمات موجهة حنو التنمية.
 -40التنسيق لالنتقال :يؤكد الترييم على أهمية املسؤولية التنسيرية للمنظمة يف االستجابة لألزمات ،مؤخرًا
بالتشارك مع برنام األغذية العاملل يف قيادة جمموعة األم الغذائل العاملل .وتعتمد القعالية اليت تُمارس بها املنظمة
هذه الوظيقة على نوعية ممثلية املنظمة وموظقيها ،ومنسرل اجملموعات ،وأيضاً على الدعم الذي حيصلو عليه م
مستويات أخرى م منظمة األغذية والزراعة .وتشكل جمموعات األم الغذائل فرصاً هائلة للحوار مع اجلهات القاعلة
األخرى ،ولكنها تواجه أيضاً حتديات يف تقاعلها مع الكيانات الوطنية ،مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات غري
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدنل يف بعض األحيا  .ونتيجة لذلك ،فإنهم ال جييدو تسليم املسؤوليات إىل السلطات
الوطنية عندما يتم سحبهم .ويُمك لدور املنظمة األكثر توجهاً حنو التنمية يف جمموعات األم الغذائل أ يكو أساساً
للدعوة إىل اخنراط أقوى مع اللجنة التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت وعملية تسليم أفضل.
 -41مساهمة املنظمة التقنية :باستطاعة املنظمة توفري مساهمات ترنية أساسية للعملية االنترالية م خالل
جمموعة كبرية ومتنوعة م األنشطة ،مثل جتميع وحتليل املعلومات املتعلرة بالعمليات االنترالية ،وتنمية الردرات،
وتوفري املنتجات املعيارية ،اخل .غري أ الترييم قد وجد منتجات معيارية ال تُستخدم على الوجه الصحيح ،وأ تنمية
الردرات ترتصر يف معظمها على التدريب القردي ،وغالباً ملدة قصرية مع أفق زمين وتغطية موضوعيةحمدودي .
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التوصية  2بشأن دور املنظمة يف املرحلة االنتقالية:
إ منظمة األغذية والزراعية هل وكالة ترنية ومنظمة تنمية تتمتع بردرة استثنائية على العمل خاالل االساتجابة املبكارة
لألزمات ،مما يعطيها ميزة نسبية مردرة ومعرتف بها على نطاق واسع يف دعم العملية االنترالية املرتبطة باألزمات.
اأ) حتتا املنظمة إىل الدعوة بقوة لالعرتاف بهذه امليزة النسبية بني املاحنني والشركاء والدول األعضاء،
واالعرتاف أيضاً بأنها أداة رئيسية للضغط على الشركاء يف املوارد للتغلب على الفجوة اإلمنائية
اخلريية.
ويتعني على املنظمة إيصال الرسالة بننه لالستجابة حلاالت الطوارئ بنكرب فعالية ،هناك حاجة إىل
وكالة مثل منظمة األغذية والزراعة ،وهل مؤسسة مساعدة ترنية وتنمية قادرة متاماً على العمل بقعالية
يف ساحة االستجابة النسانية ،ولك مبساهمات موجهة حنو التنمية والرُدرة على الصمود.
وينبغي القيام بذلك بنشاط على املستويني العاملي والقُطري.
ويوفر جدول أعمال الرُدرة على الصمود ،مبوجب اهلدف االسرتاتيجل  ،5إطارا ممتازاً هلذه الدعوة.
اب) ينبغل للمنظمة االستقادة م دورها كشريك يف جمموعة األم الغذائل العاملل للدعوة إىل تكامل أكرب
بكثري (املرحلة االنتقالية والقُدرة على الصمود) للتفكري والتخطيط على املدى الطويل يف نظام
اجملموعات على املستوى املشرتك بني الوكاالت ،وكذلك يف هذه اجملموعة املعينة.
وداخليا ،بالضافة إىل التكامل الرمسل املستمر ألعمال الطوارئ والتنمية،
ا ) حتتاج اإلدارة إىل إحداث تغيري يف الثقافة ،والدعوة إىل "عمل انتقالي جيد" ،وإدماجه يف مجيع
أحناء املنظمة ،وخاصة فيما يتعلق "بربط اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية يف االجتاهني" ،حيث يتم
حتديد سياسات التنمية يف األزمات أو البلدا أو املناطق املُعرضة لألزمات ،م خالل األزمات أو
التخطيط لألزمات اوهذا ليس الوضع احلالل على الطالق).
ويهدف هذا بشكل خا إىل احلصول على مشاركة ومساهمة مجيع وحدات التنمية يف سياق استجابة
املنظمة لألزمات والعملية االنترالية والرُدرة على الصمود .وينبغي أن جتد اإلدارة وسيلة فعالة من
حيث استخدام املوارد لتوسيع األثر اإلجيابي لربوتوكول االستجابة على املستوى  3يف تعبئة موظقل
التنمية للمشاركة يف أعمال الطوارئ األخرى اعلى غري املستوى .)3
 -44إعادة النظر يف دور املنظمة يف املرحلة االنتقالية يف السياقات املُعرضة للصراعات :إ مبادئ خصوصية
السياق ،ومراعاة النزاع ،و"عدم احلاق الضرر" ،مبادئ هامة يف أي تدخل انترالل .وقد أيد اجملتمع الدولل هذه املبادئ
بروة .وقد أطلرت جلنة األم الغذائل مؤخراً عملية تشاورية لوضع برنامج عمل ملعاجلة انعدام األمن الغذائي يف أوضاع
األزمات املمتدة ،واستكشاف يف مجلة أمور :ا )1الروابط بني انعدام األم الغذائل واهلشاشة ،مبا يف ذلك م خالل
ترييمات اهلشاشة ،و ا )4الدور الذي يُمك أ يلعبه األم الغذائل والتغذية يف الدول اهلشة واملتنيرة بالنزاع ،وال سيما
3
يف السياق احملدد لصقرة بوسا أهداف بناء السالم وبناء الدولة.
 3أنظر جمتمع املمارسات املعين بانعدام األم الغذائل يف األزمات املمتدة ،تعميم األم الغذائل يف عمليات بناء السالم – برنام العمل النعدام األما
الغذائل يف األزمات املمتدة ،مناقشة على النرتنت 42 :نوفمرب/تشري الثانل –  18ديسمرب/كانو األول .4013
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 -43بالنسبة ملنظمة مثل منظمة األغذية والزراعة ،يطرح موضوع تعزيز نه انترال جيد يف بيئة مُعرضة للصراع
وهشة ،مشكلة طبيعة مساهمة املنظمة .وترى املنظمة عموماً نقسها حمصورة جداً ايف الظاهر "حمايدة") بالعمل الترين يف
املناطق املنوطة بها ،مرارنة باجلهات القاعلة الدولية األخرى ،مبا يف ذلك بعض وكاالت األمم املتحدة ،4اليت لديها
والية تعنى ببناء السالم أكثر .ويف مثل هذه احلاالت ،تبدو الردرات يف حل النزاعات وبناء السالم واحلوكمة أكثر أهمية
م كقاءات املنظمة يف الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية .ولك  ،ال يُمك أ تكو الردرات يف جمال حتليل الصراعات
والدارة خارجة متاماً ع مسؤوليات أي وكالة نشطة يف الدول اهلشة ،إذا كا اهلدف منها هو مساعدة السكا
الضعقاء.
 -42ومع ذلك ،خيلص الترييم بوضوح أ املنظمة ال تولل اهتماماً كافياً هلذه املبادئ األساسية وغريها م مبادئ
العمل يف مثل هذه البيئات ،حيث لديها واجب العمل .ومتثل البلدا اليت هل يف حاالت ما بعد الصراع أو اليت ال
تزال يف حالة صراع ،أو تلك املُصنقة على أنها دول هشة ،جزءاً متنامياً م البلدا ذات األولوية يف احلصول على دعم
املنظمة 5.ويبدو أ املنظمة تقترر إىل املؤهالت الترنية ذات الصلة بتحليل الصراعات والربجمة املُراعية للنزاع ،على
الرغم م واليتها يف جماالت رئيسية ذات صلة بالصراعات مثل حيازة األراضل واملوارد األخرى .وعموماً ،يرى الترييم
أنه ال يزال هناك اجتاه يف املنظمة للنظر يف املساعدة الترنية على أنها حمايدة ،وغري سياسية ،وغري مسببة للنزاع.
ولك  ،يُمك التشكيك يف ذلك مبا أنه يف حاالت النزاع ،ال يُمك ألي تدخل أ يكو حمايدًا متاماً .وم حيصل عليها
أم ال ،وماذا تغري بالنسبة الستخدام املوارد والسيطرة عليها ،هل بعض الطرق اليت يُمك فيها للمساعدة األكثر ترنية أ
تؤير على الصراع.
 -45وقد اضطر الترييم إىل النظر يف بُعد أساسل هلذه املشكلة تتم مواجهته يف بضع م هذه السياقات وإىل مناقشته
العالقة بني املنظمة واحلكومات الوطنية يف احلاالت املُعرضة للصراع واليت تكو فيها احلكومة طرفاً يف الصراع .ويُمك
هلذه املشكلة أ تكو مشحونة جداً ،مع أ هذه األمور قد ختتلف بشكل كبري م حالة إىل أخرى .وكراعدة عامة،
وباملرارنة مع معظم منظمات األمم املتحدة األخرى والشركاء يف التنمية عموماً ،تتمتع منظمة األغذية والزراعة بعالقات
وييرة بشكل استثنائل ومستويات عالية م الثرة مع احلكومات الوطنية ،وخاصة مع املؤسسات والسلطات املسؤولة ع
الزراعة والتنمية الريقية واألم الغذائل .وكما يتضح يف الترييمات اليت ال تُحصى ،هذه ميزة نسبية رئيسية تتمتع بها
املنظمة ،وإ العمل بشكل حصري م خالل احلكومات الوطنية هو جزء م دستورها.
 -46ولك  ،يف احلاالت املرتبطة بالنزاع ،قد يكو هناك أوقات عندما ال تتوافق مساعدة األكثر فرراً وأولئك الذي
يعانو م انعدام األم الغذائل أكثر م غريهم واألكثر ضعقاً ،مع هذه الرناة احلصرية للتواصل والعمل .وترد رؤية

 4تشاركت سبع وكاالت وإدارات لألمم املتحدة ابرنام األمم املتحدة للبيئة ،برنام األمم املتحدة المنائل ،برنام األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية ،مكتب دعم بناء السالم ،مكتب الشؤو السياسية ،إدارة الشؤو االقتصادية واالجتماعية ،منظمة اهلجرة الدولية) بتنسيق م فريق األمم
املتحدة لإلجراءات الوقائية ،مع االحتاد األوروبل يف أحباث وجدول أعمال بشن األراضل واملوارد الطبيعية ومنع النزاعات ملساعدة البلدا على
حتديد التوترات بشن املوارد الطبيعية ومنعها أو حتويلها ،كجزء م برام الوقاية م النزاعات وبناء السالم.
 5يعرتف الطار االسرتاتيجل للمنظمة بهذا بشكل واضح ،وهو خيصص واحد م األهداف االسرتاتيجية ا مسة خصيصا لبناء الردرة على الصمود يف
حاالت األزمات أو األزمات احملتملة.
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الطار االسرتاتيجل احلالل للمنظمة وأهدافه العاملية واالسرتاتيجية م حيث تنيري املساعدات اليت تردمها املنظمة على
املستقيدي النهائيني ،الذي هم على وجه التحديد األكثر فرراً والذي يعانو م انعدام األم الغذائل أكثر م غريهم
واألكثر ضعقاً .ويُمك لذلك أ خيلق معضلة بالنسبة للمنظمة .وبالطبع جيب أ حتاول املنظمة أوالً استخدام "شريكها
املويوق" ،دورها مع احلكومة ،يف الدعوة للعمل يف جمال األغذية والزراعة لصاحل مجيع السكا املتضرري  .وغالباً ما
عاجلت املنظمة التحديات بقعالية بهذه الطريرة بقضل قيمة مساهمتها الترنية وعالقاتها م احلكومات.
 -42وينبع جانب آخر مهم لدور املنظمة  -أو دور حمتمل – يف احلاالت املُعرضة للصراع ،م حريرة أ الزراعة
مصدر رئيسل لق فر العمل وتوليد الدخل والنشاط االقتصادي ،بالضافة إىل إنتا الغذاء .وهذا صحيح يف الدول
اهلشة وحاالت الصراع كما يف األماك األخرى .والستئناف النشاط الزراعل إمكانيات هائلة يف املساعدة يف استررار
وحتييد حاالت النزاع اليت تسبب املشرة الرهيبة للشعوب املتضررة .وبالتالل ،لدى املنظمة الرُدرة على املساهمة إجيابياً
يف حل النزاعات وبناء السالم م خالل دورها الترين يف دعم الزراعة واألم الغذائل ،وكما يوحل هذا الترييم ،مسؤولية
الريام بذلك .وإ دور املنظمة يف منع صراعات حمتملة – الذي يتناول كل شلء ع االنترال م األزمة إىل التنمية،
وبالتالل العملية االنترالية – هائل ومهم على حد سواء ،ولك تطوير هذا الدور يتطلب التزاماً كبرياً ،وتنمية املهارات
واستثمار املوارد .ويربر ذلك نقلة نوعية يف الطريقة اليت تتعامل فيها املنظمة مع حاالت الصراع مع األخذ يف
االعتبار ،يف مجيع الظروف ،لتنيري تدخالتها اويؤمل أنه إجيابل) على الصراعات والسالم.
التوصية :3
اأ) يف نرلة نوعية ،ينبغل أ تكو العالقة بني األم الغذائل والزراعة امبا يف ذلك احليازة والعمالة والدخل)
والصراعات وإدارة/حل الصراعات احملتملة ،الشغل الشاغل يف عمل املنظمة يف االستجابة لألزمات يف حاالت
الصراعات أو احلاالت املُعرضة للصراعات ،وينبغل أ يبدأ تدخل املنظمة بتحليل سياقل يدرس تلك العالقة
يف كل حالة  .وينبغل تصميم التدخالت والدعم مع األخذ يف االعتبار لألير الجيابل احملتمل هلا بالنسبة
للحد م النزاع م خالل احلد م اجلوع ودعم النشاط االقتصادي .وللريام بذلك بشكل جيد ،سيتعني على
املنظمة توسيع اختصاصها التحليلل.
اب) وإ حتليل االقتصاد السياسل وحتليل الصراعات أساسيني يف هذا التحليل السياقل .وهذا أمر أساسل يف
سياق أي أزمة .وإ حيازة األراضل وغريها م املوارد الطبيعية عوامل رئيسية يف احتمال نشوب النزاعات.
وينبغي إدماج هذا التحليل السياقي متاماً مع اسرترتاتيجية التنميرتة ،واالسرتتهداف ،وتصرتميم الترتدخالت،
والتخطيط ،والتنفيذ ،والرصد لكل بيئة انتقالية.
ا ) وجيب الريام بهذا التحليل بالشراكة .منظمة األغذية والزراعة ليست يف موقف يُمكنها م احلصول على
مجيع املعلومات واملهارات الالزمة للتحليل ،وسوف حتتا إىل العمل بشكل وييق مع أصحاب املصلحة
اآلخري .
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املرفق  :1نتائج التقييم (مستخرجة من الفصل  4من التقرير الكامل)
1-4

ال مركزية حاالت الطوارئ في الكوارث الكبرى وإدارتها

 1-1-2ال مركزية مسؤوليات حاالت الطوارئ و عملية إدماجها
االستنتاجات:
 تؤير المركزية عمليات الطوارئ وعملية إدماجها يف اهليكلية العامة ملكاتب املنظمة على املستوى الرُطري بشكل
كبري ،وإ كا تدرجييا ،على طريرة املنظمة يف التعامل مع عمل التنمية وعمليات الطوارئ ،مما يزيد الوعل بشن
النُه املُتبعة والرضايا اليت يتناوهلا موظقل املنظمة الذي يعاجلو مسنليت رفع حساسية موظقل التنمية جتاه
مشاكل العمل يف حاالت األزمات ،وحساسية موظقل الطوارئ جتاه عواقب عمل الطوارئ على األهداف المنائية
الطويلة األجل.
 وكا املوظقو ينظرو إىل عملية الدما على أنها تغيري إجيابل على الرغم م حمدودية املوارد املتاحة لترديم
الدعم على املستوى القليمل وشبه القليمل ،مرارنة بالردرات اليت كانت تتمتع بها شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
التنهيل.
 وقد عمل موظقو املنظمة يف غالبية البلدا اليت متت زيارتها كقريق واحد ،أو أ اجلهود قد بُذلت لجناح ذلك،
مع أمثلة جيدة ع التعليم املُتبادل.
 وبال نسبة لتعبئة املوارد ،فإ وجود منظمة أغذية وزراعة واحدة فرط على املستوى الرُطري يسمح للمكتب الرُطري
باالتصال باملاحنني بواسطة برنام موحد وأكثر متاسكاً ،ويبني اجملاالت اليت هل حباجة ألموال التنمية وغريها
للحصول على أموال للمساعدات النسانية انقس الربنام ولك نوافذ متويل خمتلقة) .وإ دور شعبة عمليات
الطوارئ وإعادة التنهيل مقيد يف تعبئة املوارد ،ودعمها يف هذا اجملال ضروري.
 ومع أ عملية الدما قد حصلت مؤخراً ،فإ برام الطوارئ للمنظمة يف العديد م البلدا حتتوي بالقعل على
العديد م عناصر النه االنترالل ،الذي يربط بني الغاية والتنمية.
 وتدل مجيع املؤشرات على أ عملية الدما ستسمح ام املبكر الرول إنها مسحت) بربنام أكثر متاسكاً واتساقاً،
مع مميزات ألصحاب املصلحة ا ارجيني مبا أ هناك وضوح أكرب عند اقرتابهم م املنظمة .ولك جيب قياس
جناح عملية الدما بنتائجها ،ويف النهاية تنيريها على السكا الضعقاء ،بدالً م قياسه م حيث جناحها
كعملية إصالح إداري .وم السابق ألوانه للترييم إجراء ترييم لنجاح عملية الدما بهذه الشروط.

 4-1-2الدعم م الوحدات القليمية والقليمية القرعية :جتربة أفريريا
االستنتاجات:
مع المركزية شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التنهيل ،فردت املكاتب الرُطرية نرطة دخوهلا األساساية إىل املرار الرئيسال
للعمل السريع يف حاالت األزمات اباستثناء حاالت االستجابة م املستوى  .)3وقبل الالمركزية ،كانت شعبة عملياات
الطوارئ وإعادة التنهيل جيدة يف سرعة تنسيق الطلبات م امليدا  .وال تزال املكاتب القليمية والقليمية القرعية ،الايت
ينبغل أ تتوىل هذه الوظيقة ،متلك الردرات الترنية والتشغيلية الكافية لدعم االستجابة للطوارئ.
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 3-1-2اهلياكل القليمية القرعية لعملية االنترال :مراكز الرُدرة على الصمود
االستنتاجات:
 م ا ار  ،إ دور ومسؤوليات املراكز الثالية للردرة على الصمود يف أفريريا غري واضح .وإ شركاء التنمية واملوارد
يطالبو بالوضوح .ويف حالة مركز نريوبل ،يؤير عدم الوضوح هذا على قدرته على تعبئة املوارد .ويقترر هذا املركز
إىل املوارد الالزمة لتوفري الدعم وزيادة الردرات يف حاالت الطوارئ الكبرية وحتى االستجابات م املستوى .3
 ويعمل مركز نريوبل بنشاط على الرُدرة على الصمود ويعرتف الشركاء اآلخري بدوره الريادي يف النراش بشن
الرُدرة على الصمود يف املنطرة القليمية القرعية .ولك هناك حاجة لتحديد والية مراكز الرُدرة على الصمود وهيكل
البالغ.
 ال متلك وحدة الرُدرة على الصمود يف أكرا الرُدرة الكافية لتوفري الدعم الالزم لتلبية احتياجات املنطرة بنكملها بشن
الرُدرة على الصمود .وقد يكو تعزيز قدرات املراكز إحدى احللول املمكنة .وجيب أ تستثمر املراكز يف الردرات
الالزمة يف حاالت الطوارئ و اليت تنرص يف األماك األخرى ،مثل التحليل السياسل لالقتصاد ،واملعرفة العميرة
للسياقات احملددة للبلدا اليت تعانل م األزمات ،والشراكات القليمية الروية ،اخل .ومع قدرة أقوى يُمك أ
تكو املراكز أكثر استباقاً يف ترديم الدعم يف حاالت االستجابة م املستوى .3
 إ وجود مسؤول ع امليزانية يف املكتب القليمل ألفريريا ليس حالً فعاالً – أو متماشياً مع الصالح الالمركزي –
مبا أ املكتب القليمل مل يشارك يف تنقيذ املشاريع.

 2-1-2تنقيذ االستجابة حلاالت الطوارئ م املستوى  :3أدلة م امليدا
االستنتاجات:
 لرد كا تطبيق الربوتوكول م املستوى  3يف حالة استجابة منظمة األغذية والزراعة لعصار هايا ناجحاً جداً يف
ضمان ممارسة االنتقال .وقد ساهم عنصري م االستجابة يف متهيد الطريق لالنترال :ا )1إشراك كبري للموظقني
الرادمني م "جانب التنمية" للمنظمة يف االستجابة للطوارئ؛ وا )4االنتشار السريع للردرات وا ربات م
اللحظة األوىل لبدء مرحلة الطوارئ ،مما مك املنظمة م قيادة النراش االنترالل الحراً .وقد أصبح الربوتوكول من





املستوى  3وسيلة لتعزيز تطبيق جدول أعمال املنظمة اجلديد للقدرة على الصمود ،باتباع نه متكامل لتصاعد
األزمات والعمليات االنترالية .وقد مت استخدام االستجابة أيضاً كقرصة لربط إعادة تنهيل أفضل "بإعادة البناء
بصورة أفضل".
ويعود جناح مشاركة املنظمة يف االستجابة حلاالت الطوارئ م املستوى  3إىل :اأ) الدور الريادي الذي اختذته
املنظمة بعد إعال األزمة؛ اب) وجود موظقل املنظمة الوطنيني يف املكاتب الرُطرية بردرات ممتازة ومعرفة عميرة
للشبكات والدوائر احلكومية؛ ا ) زيادة يف موظقل التنمية والطوارئ على حد سواء م املكتب القليمل واملرر
الرئيسل ،الذي مت اختيارهم ملعرفتهم املمتازة للسياق وخربتهم يف البلد؛ اد) زيادة بروز املنظمة نظراً الرتقاع عدد
موظقيها املنتشري على األرض والتواز اجليد بني الرُدرة الترنية والتشغيلية.
متكنت املنظمة منذ مراحل االستجابة األوىل م تعبئة الكقاءات الترنية اليت طرحت املشاغل الطويلة األجل لسُبل
معيشة السكا املتضرري على الطاولة أيناء االستجابة الدولية والوطنية.
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إ عدم وجود "موظقل طوارئ خمصصني" يف املكتب القليمل آلسيا جيعل م الصعب وضع الثرة يف قدرة املكتب
على االستجابة يف الوقت املناسب وبطريرة فعالة حلاالت الطوارئ.
توفر مشاركة املنظمة يف االستجابات م املستوى  3فرصة هامة هلا للريام بدور الدعوة والريادة يف ضما إعطاء
األهمية الواجبة لوجهات النظر املُتكاملة والطويلة األجل لجياد حلول دائمة يف السياقات م املستوى .3

 5-1-2اهلياكل القليمية القرعية لعملية االنترال :مراكز الرُدرة على الصمود
االستنتاجات:
 م ا ار  ،إ دور ومسؤوليات املراكز الثالية للردرة على الصمود يف أفريريا غري واضح .وإ شركاء التنمية واملوارد
يطالبو بالوضوح .ويف حالة مركز نريوبل ،يؤير عدم الوضوح هذا على قدرته على تعبئة املوارد .ويقترر هذا املركز
إىل املوارد الالزمة لتوفري الدعم وزيادة الردرات يف حاالت الطوارئ الكبرية وحتى االستجابات م املستوى .3
 ويعمل مركز نريوبل بنشاط على الرُدرة على الصمود ويعرتف الشركاء اآلخري بدوره الريادي يف النراش بشن
الرُدرة على الصمود يف املنطرة القليمية القرعية .ولك هناك حاجة لتحديد والية مراكز الرُدرة على الصمود وهيكل
البالغ.
 ال متلك وحدة الرُدرة على الصمود يف أكرا الرُدرة الكافية لتوفري الدعم الالزم لتلبية احتياجات املنطرة بنكمها بشن
الرُدرة على الصمود .وقد يكو تعزيز قدرات املراكز إحدى احللول املمكنة .وجيب أ تستثمر املراكز يف الردرات
الالزمة يف حاالت الطوارئ واليت تنرص يف األماك األخرى ،مثل التحليل السياسل لالقتصاد ،واملعرفة العميرة
للسياقات احملددة للبلدا اليت تعانل م األزمات ،والشراكات القليمية الروية ،اخل .ومع قدرة أقوى يُمك أ
تكو املراكز أكثر استباقاً يف ترديم الدعم يف حاالت االستجابة م املستوى .3
 إ وجود مسؤول ع امليزانية يف املكتب القليمل ألفريريا ليس حالً فعاالً – أو متماشياً مع الصالح الالمركزي –
مبا أ املكتب القليمل مل يشارك يف تنقيذ املشاريع.
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 6-1-2تنقيذ االستجابة حلاالت الطوارئ م املستوى  :3أدلة م امليدا
االستنتاجات:
 لرد كا تطبيق الربوتوكول م املستوى  3يف حالة استجابة منظمة األغذية والزراعة لعصار هايا ناجحاً جداً يف
ضمان ممارسة االنتقال .وقد ساهم عنصري م االستجابة يف متهيد الطريق لالنترال :ا )1إشراك كبري للموظقني
الرادمني م "جانب التنمية" للمنظمة يف االستجابة للطوارئ؛ وا )4االنتشار السريع للردرات وا ربات م
اللحظة األوىل لبدء مرحلة الطوارئ ،مما مك املنظمة م قيادة النراش االنترالل الحراً .وقد أصبح الربوتوكول من









املستوى  3وسيلة لتعزيز تطبيق جدول أعمال املنظمة اجلديد للقدرة على الصمود ،باتباع نه متكامل لتصاعد
األزمات والعمليات االنترالية .وقد مت استخدام االستجابة أيضاً كقرصة لربط إعادة تنهيل أفضل "بإعادة البناء
بصورة أفضل".
ويعود جناح مشاركة املنظمة يف االستجابة حلاالت الطوارئ م املستوى  3إىل :اأ) الدور الريادي الذي اختذته
املنظمة بعد إعال األزمة؛ اب) وجود موظقل املنظمة الوطنيني يف املكاتب الرُطرية بردرات ممتازة ومعرفة عميرة
للشبكات والدوائر احلكومية؛ ا ) زيادة يف موظقل التنمية والطوارئ على حد سواء م املكتب القليمل واملرر
الرئيسل ،الذي مت اختيارهم ملعرفتهم املمتازة للسياق وخربتهم يف البلد؛ اد) زيادة بروز املنظمة نظراً الرتقاع عدد
موظقيها املنتشري على األرض والتواز اجليد بني الرُدرة الترنية والتشغيلية.
متكنت املنظمة منذ مراحل االستجابة األوىل م تعبئة الكقاءات الترنية اليت طرحت املشاغل الطويلة األجل لسُبل
معيشة السكا املتضرري على الطاولة أيناء االستجابة الدولية والوطنية.
إ عدم وجود "موظقل طوارئ خمصصني" يف املكتب القليمل آلسيا جيعل م الصعب وضع الثرة يف قدرة املكتب
على االستجابة يف الوقت املناسب وبطريرة فعالة حلاالت الطوارئ.
توفر مشاركة املنظمة يف االستجابات م املستوى  3فرصة هامة هلا للريام بدور الدعوة والريادة يف ضما إعطاء
األهمية الواجبة لوجهات النظر املُتكاملة والطويلة األجل لجياد حلول دائمة يف السياقات م املستوى .3

حتليل السياق والربجمة القُطرية
2-4
 1-4-2خصوصية السياق وحتليل الوضع وإطار الربجمة الرُطرية
االستنتاجات:
إ أحد املبادئ األساساية لالخناراط الساليم يف البلادا املُعرضاة لألزماات ،وخاصاة يف حااالت الطاوارئ املعرادة ،هاو
خصوصية السياق ،وعلى وجه ا صو سياق األزمة .وإ حتليل شامل ملشكلة البيئة املرتبطة باألزمة ،وحياث تعمال
املنظمة هو شرط أساسل ،حبيث يُمك تعريف جدول الرُدرة على الصمود ا ا بكل بلد .ولك  ،يف معظام احلااالت،
ال يستند إطار الربجمة الرُطرية احلالل على مستوى مربول م التحليل لسياق األزمة اعلى عكس سياق التطاور العاام)،
مبا أ حتاليله ترتصر على مراجعة سريعة للزراعة والتطور االجتماعل واالقتصادي للبالد للوضاع ،وتهمال يف كاثري ما
األحيا معاجلة النزاعات السائدة وآيارها على الوضع االجتمااعل واالقتصاادي يف جمااالت الزراعاة ،واألما الغاذائل
ورسم ا رائط له ،وعوامل القرر ،وإدارة املوارد الطبيعية ،والضعف ،وأسباب األزمات.
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 4-4-2إطار الربجمة الرُطرية والتكامل بني حاالت الطوارئ والتنمية
االستنتاجات:
لرد أظهر تنقيذ إطار الربجمة الرُطرية قدرة حمدودة كنداة برجمة مرناة يُمكنهاا أ تساتجيب إىل احلاجاة للتكياف ماع
البيئة املتغرية باستمرار ،اليت هل منوذجية يف الدول اهلشة ويف حااالت الطاوارئ املعرادة ،ويرجاع ذلاك إىل عادد ما
العثرات :اأ) اهتمام غري كايف لتحليل سياق األزمات؛ اب) عدم كقاية التكامل بني عملياات الطاوارئ والعملياات علاى
املدى الطويل؛ ا ) تركيز منخقض على آليات الرصد وعدم وجود قدرة تنمية منظمة للرصد والترييم االتعليم االلكرتونال
بشن الرصد يف طور العداد)؛ اد) إجراءات صياغة قاسية ومطولة ،مبا يف ذلك عمليات املُراجعة/التحديث.
باستثناء حااالت قليلاة أو ما حياث الشاكل فراط ،مل يارو إطاار الربجماة الرُطرياة لعملياات متكاملاة للتقاعال باني
االستجابات حلاالت الطوارئ واملنظورات على املدى الطويل ،أي ليس فرط أعمال الطوارئ ماع منظاور التنمياة ،ولكا
أيضاً الوعل بن التنمية تتنير مباشارة وباساتمرار بعوامال األزماات وتهديادات حااالت الطاوارئ يف املساتربل .وتصاف
ا طوط التوجيهية لطار الربجمة الرُطرية تغطية شاملة لطار الربجمة الرُطرية ،مباا يف ذلاك مجياع أنشاطة الطاوارئ،
ولك مل يتم اتباع ذلك .وهناك خطر م عدم تنقيذ الطار االسرتاتيجل كعملية متكاملة ،بل باعتماد نها يناائل يبرال
عمليات الطوارئ والتنمية على انقصال .وإ إدخال جدول أعمال الرُدرة على الصمود ضم املنظمة قد يغري هذه الظروف
يف املستربل ولك ال يزال هناك الكثري م العمل املطلوب.
ونظراً حملدودية الرُدرة احلالية على مستوى املكاتب الرُطرية للمنظماة ،يبادو أ املسااهمة املتوقعاة ما إطاار الربجماة
الرُطرية لدعم تنقيذ جدول أعمال الرُدرة على الصمود املرتبط "بالطار االسرتاتيجل املُراجع" طموحاة إىل حاد ماا ،ماا مل
حيدث تغيريات كبرية .ويُمك أ يكو ذلاك ،علاى سابيل املثاال ،ما خاالل دور أكثار اساتباقاً للمكاتاب القليمياة
واملكاتب القليمية القرعية يف عملية استعراض إطار الربجماة الرُطرياة ،جيلاب الوحادات الترنياة ذات الصالة حبساب
احلاجة.

متويل العملية االنتقالية يف عامل متغري
3-4
 1-3-2فخ التمويل
االستنتاجات:
 ال تزال بنية متويل املساعدات النسانية والمنائية حتافظ على فاصل واضح بني هذي ا طني م الدعم ،مما
جيعل م الصعب مجع األموال بني درجة م اليرني لألنشطة االنترالية اليت تربط بينهما .وهناك إمجاع واضح أ
هناك حاجة إىل دعم مالل أكرب بكثري يربط بني الغاية واالنترال/االنتعاش.
 ومع ذلك م الصحيح أ بعض اجلهات املاحنة يف بعض السياقات قد بدأت بالسماح مبزيد م املرونة يف
اجملاالت الزمنية واملواضيعية  .وإ توفر نوافذ التمويل هذه ينمو ومييل إىل زيادة ا يارات املقتوحة أمام منظمة
األغذية والزراعة اوغريها) لتمويل األنشطة االنترالية.
 وبإمكا آليات التمويل املُجمعة والصناديق املتعددة الشركاء أ تلعب دوراً حامساً يف تعزيز رؤية مشرتكة لالنترال
م الغاية إىل النعاش وإعادة التنهيل والتنمية ،ومواءمة اجلهود عرب جمموعة واسعة م اجلهات القاعلة وتعزيز
التآزر بني املساعدة النسانية والمنائية .وهل متثل أحد املصادر احملتملة ملساعدات كبرية م املاحنني لعملية
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االنترال ،ولك املنظمة حباجة إىل مرونة أكرب للمشاركة بشكل كامل يف هذه اآلليات.
وقد يشكل متويل العملية االنترالية حتدياً للمنظمة يف احلاالت اليت ينخقض فيها متويل حاالت الطوارئ بسرعة
وال يتم التعويض عنه مبصادر متويل أخرى على املدى الطويل.
وإ منظمة األغذية والزراعة هل إحدى املشاركني يف املناقشات العاملية بشن الرُدرة على الصمود والعباً رئيساً يف
هذه املناقشات بني وكاالت األمم املتحدة .ومع ذلك ،يبدو أ جهود املنظمة يف هذا االجتاه غري كافية بالنظر إىل
األهمية احلامسة لريود التمويل للعمل االنترالل.

 4-3-2قدرة منظمة األغذية والزراعة على مجع املوارد لعملها االنترالل
االستنتاجات:
عندما تستطيع املنظمة أ يكو هلا وجود عملل وأ تثبات كقاءتهاا يف التساليم علاى أرض الواقاع يف الوقات املناساب
خالل مرحلة الطوارئ يف أزمة ما ،غالباً ما تكو أكثر قدرة على مجع األموال الالزمة الستعادة سُبل املعيشاة والربجماة
األخرى لقرتات أطول نسبياً .وتشكل قدرتها على تطبيق واليتها الترنياة واملعيارياة يف ساياقات األزماات ،وقربهاا ما
احلكومة ،مزايا واضحة يف هذا الصدد .وإ قيادة ديناميكية ،وبرناام متكامال ،واسارتاتيجية تواصال جيادة ،وشابكة
شراكات ،أمور هامة جلمع األموال على املستوى الرُطري.

برجمة املشاريع الفردية
4-4
 1-2-2املرحلة االنترالية وتصميم املشاريع
االستنتاجات:
إ مالءمة املشاريع القردية للسياق احمللل اخصوصية السياق) ،مبا يف ذلك النظر يف الريود األمنياة ،أمار باالأل األهمياة
لقعالية العملية االنترالية.
تنُقذ املنظمة العديد م أنواع املبادرات اليت تتصل بتعزيز االنترال م الغاية إىل التنمية إذا مت دجمهاا يف نها شاامل.
ولك  ،هناك العديد م نراط الضعف يف الطريرة اليت تُصمم املنظماة مشااريعها للعملياة االنترالياة يف احلااالت املرتبطاة
باألزمات ،مثل اأ) ضعف أو غياب حتليل الساياق ،وخصوصااً ساياق األزماة؛ اب) غيااب املروناة أحيانا ًا يف احللاول
املررتحة؛ وا ) عدم وجود جتارب كافية مع املناه اجلديدة .ومل يك هناك حتى اآل تركيز على جدول أعمال الرُدرة
على الصمود يف املشاريع اليت مت استعراضها ،مبا أ جدول األعمال ال يزال جديد للغاياة .وأظهارت االساتنتاجات ما
البعثات الرُطرية بعض نراط الضعف يف تصميم املشاريع ،مثل ،مرة أخرى ،عادم كقاياة حتليال ساياق األزماة احمللال
وغياااب حتلياال الناازاع؛ االنتباااه الضااعيف للرضااايا اهلامااة املتصاالة باسااتخدام املااوارد ،وحيااازة األراضاال علااى وجااه
ا صو ؛ إغقال حتليل احلد م خماطر الكوارث؛ والروابط غري الكافية بني نه الطوارئ والتنمية.
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 4-2-2النه يف تنقيذ املشاريع
االستنتاجات:
 إ التصميم اجليد للتدخالت القردية يف املراحل االنترالية ذات صلة باألزمات أمر بالأل األهمية للسماح
للمنظمة بدم االستجابة القعالة حلاالت الطوارئ النسانية بالسعل لتحريق االنتعاش والتنمية م خالل
الجراءات املتزامنة.
 وتواجه مشاكل التوقيت تنقيذ املشاريع يف السياقات ذات الصلة باألزمات ،وهل ال تتعلق فرط بالوقت الالزم
لالستجابة لالحتياجات املُلحة اغالباً ما يعيره النه البريوقراطل للمنظمة) ولك أيضاً بتوقيت ترديم املراحل
املبكرة م الدعم طويل األجل على املدى الرصري ،وجتاوز مدة "حالة الطوارئ" الوقت الضروري .ويشكل عدم
كقاية مستوى الكقاءات املتاحة يف مكاتب املنظمة الرُطرية عربة أمام تنقيذ املشاريع بسرعة ،كما أ اجراءات
املشرتيات بطيئة أيضاً .وترتبط جودة تنقيذ املشاريع جبودة املساهمة الترنية للمنظمة.
 ويُمك أ يكو التنقيذ غري فعال اقليل جداً أو متنخر جداً) أو غري كاف ابذور خاطئة ،حيوانات ناقلة
لألمراض) يف حاالت التنقيذ املباشر أو التنقيذ م قبل املنظمة مبوظقل املشاريع ا اصني بها ،مما يدعو إىل
تكثيف دور املنظمة املعياري ودورها يف جمال السياسات ،واستخدام أكثر للشركاء املنُقذي احملليني .ومع
ذلك ،يتم تنقيذ دور املنظمة املعياري والتنسيرل بشكل أفضل عندما يكو قائماً على الدروس املستقادة م
خالل تنقيذ املشاريع على املستوى الرُطري.
 وهناك دعوة إىل نه متجدد وأكثر مرونة يف تصميم املشاريع يف حاالت األزمات وما بعد األزمات إذا أرادت
املنظمة معاجلة بعض العيوب املذكورة يف هذا التررير .جيب أ يروم تصميم املشاريع على حتليل دقيق
للعالقات السببية اليت تُحدد األزمات والصراعات ،وتُحدد ظهور نراط الضعف أو تقاقمها.

املرحلة االنتقالية ،ملن؟ سُبل املعيشة واالستهداف واملساواة بني اجلنسني
5-4
 1-5-2سُبل املعيشة يف سياق املرحلة االنترالية
االستنتاجات:
 تشكل أُطر حتليل سُبل املعيشة أدوات مقيدة لتحليل السياق وأساساً للنُه اجلديدة لالنترال والرُدرة على الصمود.
وهل تساعد على وضع معلومات أساسية لتحسني نطاق الرصد والترييم .ومع ذلك ،مع أ هذه األدوات متواجدة
فإنه نادراً ما يتم استخدامها .وإ غياب حتليل أولل للسياق امبا يف ذلك عدم وجود حتديد لعدم املساواة بني
اجلنسني وغريها م التقاوتات االجتماعية) واجراءات التخقيف م حدة املخاطر اجليدة ،قد أدى يف بعض
احلاالت إىل تشوهات أو فوائد منخقضة يف الدول اليت مت استعراضها.
 ونادراً ما يتم التحرق م التنيري على سُبل املعيشة ولك يتم استبداله باملعلومات بشن تسليم النتا  .وقد اختلقت
األدلة بشن التنيري على سُبل املعيشة يف تدخالت الطوارئ الترليدية اتوزيع البذور ،واألدوات واملدخالت األخرى)
ع التوقعات.
 وعلى الرغم م أنه نادراً ما يتم التحرق م التنيري على سُبل املعيشة باألدلة الراطعة ،فإ احلر على سُبل
املعيشة موضوع رئيسل للردرة على الصمود والعملية االنترالية يف املنظمة ،مبوجب اهلدف االسرتاتيجل  ،5ويبدو
أ الوضع آخذ يف التحس .
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 4-5-2االستهداف
االستنتاجات:
 لرد وضعت املنظمة أدوات قوية وناجحة للتوجيه الشامل ،مثل التصنيف املُتكامل ملرحلة األم الغذائل والشؤو
الغذائية ،ومنوذ قياس وحتليل مؤشر الرُدرة على الصمود ،وجمموعة أدوات ترييم سُبل املعيشة ،وغريها .ويُمك
هلذه أ توفر أساساً لتحليل اهلشاشة وتعريف نُه االستهداف البديلة ،خاصة إذا مت دجمها بتحليل شامل
للسياق .ومع ذلك ،مل يتم حتى اآل استخدام نتائ التحاليل اليت أُجريت باستخدام هذه األدوات بالكامل أو
دجمها يف أُطر الربجمة الرُطرية املُراجعة اباستثناء الضقة الغربية وقطاع غزة) أو يف تصميم املشاريع ،وبالتالل فهل
ال تُستخدم بكثرة يف سياقات االنترال.
 وخيتلف االستهداف وفراً لطبيعة األزمة وحالة االنتعاش/املرحلة االنترالية وتوفر األموال لتغطية االحتياجات
السائدة .وبالكاد تشري أُطر الربجمة الرُطرية يف البلدا اليت متت زيارتها إىل احتياجات حاالت الطوارئ/املرحلة
االنترالية امُجدداً ،باستثناء الضقة الغربية وقطاع غزة) .وبالتالل ،ال يُمك استخرا الرواعد العامة بشن
االستهداف م أُطر الربجمة الرُطرية تلك.
 وأحياناً يتم تسمية املستقيدي استناداً إىل حتليل اهلشاشة ،ولك يف كثري م األحيا تُحدد ويائق املشاريع معايري
لالستهداف عامة جداً وأنها ال تُحددها على الطالق .وهناك أساليب خمتلقة لالستهداف ،ولك أيضاً صعوبات يف
إدخال عمليات استهداف شاملة ،نظراً لضغط الوقت والصعوبات الظرفية األخرى.
 وليس هناك اهتمام كافٍ حبساسية الصراع يف االستهداف اجلغرايف واالستهداف على مستوى اجملتمع ،حيث
غالباً ما يُستخدم نه شامل أو أنظمة اجملتمع الترليدية ألسباب خمتلقة .وتُقضل تدخالت املنظمة أحياناً مناطق
وجمموعات فردية م قبيل املصادفة ،بدالً م أ تكو نتيجة لررارات مُتعمدة ،بسبب تقضيالت املاحنني ،أو
ألسباب ترنية حمددة أو قيود أمنية ،وأحياناً تربز ع غري قصد القوارق بني اجلماعات أو املناطق.
 ويف الظروف املثالية ،ينبغل إجراء ترييم الحتياجات االستهداف بالتشاور مع السكا املستهدفني ،واالتقاق على
توزيع املنافع وفراً للهشاشة .ويف الواقع ،كا هذا التشاور ،حيثما وجد ،بعيداً ع الدقة أو القعالية.

 3-5-2املساواة بني اجلنسني
االستنتاجات:
 على الرغم م العثور على بعض األمثلة يف البلدا اليت متت زيارتها حيث تبذل املنظمة جهوداً لدما املشاغل
اجلنسانية يف التخطيط واألنشطة االنترالية ،فإ املنظمة مل تُحرز تردماً كافياً يف تعميم مراعاة املنظور اجلنسانل يف
عملها يف املراحل االنترالية املرتبطة باألزمات .وهذا أمر مُلح نظراً أل املنظمة لديها سياسة مؤسسية واضحة بشن
املساواة بني اجلنسني.
 وتضع سياسات املنظمة بشن املساواة بني اجلنسني ،وا طوط التوجيهية املختلقة ،وأداة التحليل "حتليل
النواحل االقتصادية واالجتماعية واملسائل املتعلرة باملساواة بني اجلنسني لربام الطوارئ وإعادة التنهيل" ،املنطلق
للريام بدور أكثر بروزاً للمنظور اجلنسانل يف تصميم العمليات االنترالية مما مت إجياده .ويتطلب ذلك أ يستند
التحليل "للمرحلة االنترالية" على حتليل جنسانل أكثر مشوالً مما هو احلال عليه اآل .

20

PC 116/6

قضايا التنسيق
6-4
 1-6-2مهام التنسيق األساسية يف احلاالت املتصلة باألزمات
االستنتاجات:
 لرد وُجد أ املنظمة تنخذ دوراً رئيساً يف التنسيق على املستوى الرُطري لالستجابة حلاالت الطوارئ يف جماالت
واليتها ،بصقتها شريكاً امع برنام األغذية العاملل) يف قيادة جمموعة األم الغذائل العاملل منذ عام  .4010وقبل
دورها يف اجملموعة وبالعودة  40عاما إىل الوراء ،غالباً ما تولت املنظمة مسؤولية التنسيق للرطاع الزراعل والرطاع
الريقل يف حاالت االستجابة لألزمات .ويؤير دور التنسيق هذا بشكل كبري ،على األقل يف بعض احلاالت امثل
القلبني) ،على الرطاع يف ربط الغاية وإعادة التنهيل والتنمية ،يف حاالت األزمات وما بعد األزمات.
 ولرد وُجد أ بعض جوانب هذا الدور التنسيرل حباجة إىل الترا  ،مثل :احلصول على امليزات اهليكلية
للمنتديات بشكل صحيح؛ توفري قيادة أقوى؛ استخدام أفضل للخربات القنية للمنظمة لتوجيه العديد م اجلهات
القاعلة اوخصوصاً الثنائية واملنظمات غري احلكومية) اليت تستجيب يف الرطاع يف ختطيط الربام ؛ حتديد أولويات
االتصال والدعوة؛ املساعدة يف حشد املوارد؛ تسهيل انترال الوظائف والتنسيق إىل السلطات احمللية.

 4-6-2امليزات اهليكلية ألداء املنظمة يف جمموعة األم الغذائل
االستنتاجات:
 لرد حتس وضع اجملموعات على مستوى البالد يف الوقت املناسب ،مع فهم واضح ومشرتك حول الغرض منها
بني املشاركني الرئيسيني .ولك هناك حاجة إىل حتسني التغطية الكافية ويف الوقت املناسب للموارد واألداء يف
املواقع الرُطرية القرعية وليس فرط يف العواصم.
 ويتم تطوير مجاعات العمل/اجملموعات القردية داخل جمموعات األم الغذائل حبسب احلاجة ،وقد وُجد أنها
مقيدة .ولك ال يزال هناك حاجة إىل توضيح احلدود والتعاريف ،وخاصة تلك اليت تتعلق "بسُبل املعيشة"،
و"النعاش املبكر" اخل ،بسبب املنافسة بني الوكاالت وخاصة التواريخ السياقية وليس بالضرورة ألسباب منطرية.
 وتواجه جمموعات األم الغذائل صعوبات يف عرد وضما املشاركة القعالة م املنظمات غري احلكومية احمللية
ومنظمات اجملتمع املدنل والرطاع ا ا احمللل .وتظل تكاليف املعامالت والرتتيبات التشغيلية ولغة التشغيل،
هل العربات اليت تعرتض عملية إشراك املنظمات احمللية.
 وقد أدى تفتت جمموعات األم الغذائل ونظام اجملموعات عامة امتيل اجملموعات إىل العمل بشكل منقصل متاماً
ع بعضها البعض) إىل بعض املشاكل يف التنسيق.
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 3-6-2الريادة
االستنتاجات:
 إ جودة منسرل اجملموعات والدعم واالعرتاف م قبل الريادة الرُطرية للمنظمة بالدور الرئيسل الذي يلعبه
التنسيق يف عمليات الطوارئ واملرحلة االنترالية ،أمور هامة ويبدو أنها تتحس مع مرور الوقت.
 ال يزال هناك نرص على مستوى املنظمة يف الدعم لوظيقة التنسيق على املستوى الرُطري واالعرتاف م قبل موظقل
املنظمة الترنيني/موظقل الربنام بن للمنظمة دور رئيسل تلعبه بوصقها الوكالة الرائدة على املستوى الرُطري.

 2-6-2مساهمة التنسيق يف ختطيط الربام وتصميمها
االستنتاجات:
 يشمل دور املنظمة يف التنسيق بني اجملموعات يف احلاالت املتصلة باألزمات املساهمة يف ترييم احتياجات قطاعات
متعددة.
 ويتم االعرتاف باملنظمة ملساهمتها الترنية يف التخطيط لالستجابة االسرتاتيجية يف جمال الزراعة والثروة احليوانية
والنظر إىل أبعد م مرحلة الغاية.
 ويبدو أ ا طوط التوجيهية للتخطيط للمرحلة االنترالية غري كافية نظراً لعدم وجود توجيه بشن الرُدرة على
الصمود واحلد م خماطر الكوارث واالهتمام الكايف بتنمية الردرات احمللية .ويؤير ذلك على فعالية التخطيط للربط
بني التدخالت على املدى الرصري والتنمية على املدى الطويل.
 وبصقتها الشريك يف قيادة اجملموعات يف األمثلة املُستعرضة ،مل تنجح املنظمة متاماً يف التوصل إىل جعل
اجملموعات تركز على الرضايا الشاملة مثل تعميم املنظور اجلنسانل ،واحلد م خماطر الكوارث ،ومؤخراً "املساءلة
أمام السكا املتضرري ".
 مل تك املنظمة فعالة يف نشر منتجاتها املعيارية م خالل اجملموعات ،على الرغم م أ ذلك قد يساعد
اجملموعات على التقكري جبدية أكرب خالل املرحلة االنترالية.

 5-6-2املساهمة يف االتصاالت والدعوة
االستنتاجات:
 لرد كانت جمموعات األم الغذائل مصادر جيدة للمعلومات ع االحتياجات واالستجابة يف الرطاع للمشاركني
والشركاء يف املوارد .وتستقيد املنظمة م عالقتها اجليدة مع الدوائر احلكومية لترريب وجهات نظرها وسياساتها
وخططها واسرتاتيجياتها إىل اجملموعات.
 ويف حني تُستخدم املنظمة عالقتها الوييرة للتنيري على احلكومات يف بعض احلاالت ابشن املعايري الترنية،
وشواغل االستدامة) ،وُجد أ بعض الشركاء يعتردو أنها تقترر إىل املسافة احلرجة م احلكومات لتكو قادرة
على الدعوة إىل خيارات بديلة.
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 6-6-2املساهمة يف تعبئة املوارد
االستنتاجات:
 تضطلع املنظمة بدور حاسم يف صياغة رسائل اجملموعات إىل املاحنني جلمع األموال على املدى املتوسط للمساعدة يف
املرحلة االنترالية.
 وقد كا مجع األموال بشكل منتظم للتنسيق نقسه حتدياً ،مما أير على جودة التنسيق والتنخر يف الرتكيز على
املرحلة االنترالية والتنمية.

 2-6-2مسؤوليات التنسيق يف مراحل انترالية خمتلقة
االستنتاجات:
 ال يتم حماذاة جمموعات األم الغذائل احلالية دائما مع آليات التنسيق احمللية الرائمة ،وعموماً تقترر للخطط
لنرل املسؤوليات إىل اجلهات احمللية القاعلة اخاصة احلكومة) خالل املرحلة االنترالية .ويبدو أ ذلك ضعف
أساسل يف نظام اجملموعات عموماً :يعطل دوراً حمدوداً للجهات القاعلة احمللية االيت متيل إىل املشاركة فرط
بهدف احلصول على التمويل) ،والنُظم الوطنية/احمللية .ويتعلق نظام تنسيق اجملموعات بشكل رئيسل
بالقاعلني الدوليني ،بدالً م الرتكيز أيضاً على بناء الردرات لتمكني االنترال السلس م التنسيق الدولل إىل
التنسيق الوطين واحمللل .وإ هذا صحيح على الرغم م حريرة أ املنظمة تظل شريكاً ملتزماً مع
احلكومات/أصحاب املصلحة الوطنية ،وأ دورها الريادي يف آليات التنسيق سيُعطل املنظمة الرُدرة على
تسهيل انترال مسؤوليات التنسيق هذه.

العمل املعياري واملعرفة التقنية ونُظم املعلومات لدعم العملية االنتقالية
7-4
 1-2-2مساهمة املنتجات املعيارية يف املرحلة االنترالية
االستنتاجات:
 ال توجد يف الوقت احلاضر اسرتاتيجية إنتا وتواصل ونشر متسرة للويائق املعيارية املتعلرة باملرحلة االنترالية .وفراً
لذلك ،هناك العديد م الويائق اليت يُمك أ تكو ذات أهمية ،ولكنها غري معروفة وغري مستخدمة م قبل
املكاتب الرُطرية .ومع ذلك ،إ الويائق اليت تصل إىل املكاتب الرُطرية معروفة يف الغالب ألنها تُستخدم بالقعل
وحتظى بتردير كبري م قبل املوظقني يف هذه املكاتب.
 وتتقاوت جودة الويائق املُعدة .ويبدو أ أحد العوامل اليت حتد م القبال عليها ونشرها وتكييقها مع السياقات
احمللية ،هو حريرة أ هذه الويائق مت إنتا معظمها يف املرر الرئيسل بتشاور قليل مع املكاتب الرُطرية ،مما
جيعلها غري معروفة أو سيئة التكييف مع السياقات احمللية املختلقة.
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 4-2-2املؤهالت الترنية عند موظقل املنظمة
االستنتاجات:
 مع أ الكقاءات الترنية ملوظقل املنظمة العاملني يف البلدا اليت تعانل م أزمات قد تكو صحيحة لجناز املهام
املباشرة يف مشاريع املنظمة ،فإ توافر الكقاءات "الصحيحة" للعملية االنترالية خيتلف بشكل كبري بني البلدا
اليت مت زيارتها .وإ الردرات الترنية للمكاتب امليدانية للمنظمة ضعيقة نسبياً وتعتمد على وصوهلا إىل املوارد املالية
واملوارد الترنية وليست متوفرة بالضرورة على القور .وعلى سبيل املثال ،مل يك هناك موظقني ذوي كقاءات يف
جمال حتليل الصراعات أو حيازة األراضل يف أي مكتب قطري مت زيارته ،وعُثر على مهارات حمدودة يف التحليل
االجتماعل ،وحتليل االقتصاد السياسل ،واحلد م خماطر الكوارث ومنع وقوع األزمات ،اليت هل ذات أهمية
قصوى للعملية االنترالية يف سياقات األزمات .وختتلف مهارات االتصال والرُدرة على التخطيط االسرتاتيجل أيضاً
م بلد إىل آخر ،ونادراً ما تكو كافية لتعزيز نه متكامل للمرحلة االنترالية.
 وهناك قيود على املوظقني الترنيني داخل املنظمة الذي يُمك تعبئتهم على القور ملواجهة حاالت الطوارئ املقاجئة.
 ومثة صعوبة مهمة لتلبية املتطلبات الترنية خالل مرحلة تصميم األنشطة االنترالية وهل أ املنظمة حباجة أل
تكو قد وافرت على متويل مشاريع لتوظيف املوظقني الترنيني .وبالضافة إىل ذلك ،فإ املوظقني الترنيني الذي مت
توظيقهم لترديم املساعدة القورية لألنشطة االنترالية عندهم عادة عرود ملدة حمدودة ،مبا أ املشاريع حمدودة املدة
يف كثري م األحيا  .وبالتالل ،فإ معدل تبدل املوظقني املرتقع يشكل قيداً كبرياً على املؤهالت الترنية للمنظمة يف
احلاالت االنترالية.
 مييل موظقو املنظمة القنيو املتخصصو للغاية إىل الرتكيز فرط على اجلوانب الترنية لعملهم ،يف حني أ حتليل
اجلوانب االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية قد يكو ال غنى عنه للنجاح يف السياقات املتصلة باألزمات.

 3-2-2نُظم املعلومات وحتليل البيانات للعملية االنترالية
االستنتاجات:
 توفر املنظمة يف معظم البلدا اليت زارها فريق الترييم الدعم للوزارات ذات الصلة مبجال حتليل البيانات ونُظم
املعلومات بطرق متعددة .ومع ذلك ،يبدو أ ذلك الدعم غالباً ما يكو مقككاً ومُخصصاً وليس جزءاً م خطة
اسرتاتيجية تستند إىل ترييم منهجل الحتياجات الدعم للمعلومات.
 وقد ظهر أ املنظمة كانت فعالة نسبياً يف دعم جتميع املعلومات ذات الصلة بالعملية االنترالية وحتليلها ،واليت
كانت تُستخدم م قبل الشركاء/املؤسسات الدولية والوطنية ،على الرغم م أ الترييمات اقتصرت يف الغالب على
االحتياجات واملتطلبات على املدى الرصري.
 إ التصنيف املُتكامل ملرحلة األم الغذائل والشؤو الغذائية أداة مهمة لق توافق يف اآلراء بني أصحاب املصلحة
الوطنيني اوزيادة مستوى املساءلة) يف حاالت الطوارئ ،فضالً ع دعم تعبئة املوارد بطريرة غري مباشرة .وعالوة
على ذلك ،خيدم التصنيف املُتكامل ملرحلة األم الغذائل والشؤو الغذائية وظيقة هامة م خالل تشجيع التنسيق
على املستوى احمللل بشن قضايا األم الغذائل اجيتمع أصحاب املصلحة على طاولة واحدة على املستوى الوطين
ودو الوطين) .ويف حني أ املرياس احلاد للتصنيف املُتكامل ملرحلة األم الغذائل والشؤو الغذائية مقيد
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لالستجابات االنسانية ،يعد املرياس املزم للتصنيف بن يكو مقيداً لتنوير العمل االنترالل وإطار الرُدرة على
الصمود ،والختاذ الررارات على املدى املتوسط واملدى الطويل يف األزمات ااألم الغذائل) املمتدة.
ومع أنه ال يزال جديداً ،يبدو أ منوذ قياس وحتليل مؤشر الرُدرة على الصمود أداة ذات صلة بترييم الرُدرة على
الصمود على املستوى الرُطري ،وقد استُخدم لوضع ا طوط األساسية ،على سبيل املثال ،يف الضقة الغربية وقطاع
غزة .غري أ نرطة الضعف هل أنه ال يُمك استخدامه للمرارنة بني البلدا  ،وأنه يتطلب بيانات إحصائية عالية
اجلودة.
لرد شاركت املنظمة بنشاط يف خمتلف أنواع ترييمات األم الغذائل ،واستخدام األراضل ،واحملاصيل والمدادات
الغذائية ،ويف معظم األحيا بالتعاو مع احلكومات ووكاالت األمم املتحدة األخرى يف البلدا اليت مت زيارتها .وقد
كانت هناك أيضاً حاالت حيث كا دور املنظمة أقل بروزاً.
مل يك هناك أي دليل على أ ترييم النزاعات قد نُقذ يف البلدا اليت متت زيارتها على الرغم م انتشار
الصراعات ،ويتماشى ذلك مع االستنتاجات املتعلرة بنُطر الربجمة الرُطرية.
وعموماً ،وُجد أ املنظمة أفضل تنظيماً وجتهيزاً فيما يتعلق بترييم احتياجات ما بعد الكوارث مما هل عليه يف
ترييم احتياجات ما بعد الصراعات.

 2-2-2تنمية الردرات
االستنتاجات:
 ال تبدو تنمية الردرات بارزة يف عمل املنظمة يف سياقات األزمات أو ما بعد األزمات على الرغم م أنها واحدة م
وظائقها األساسية .وهل ترتصر يف معظمها على التدريب القردي ،باستثناء حاالت قليلة حيث يتم الرتوي لتنمية
الردرات التنظيمية .وكثرياً ما اقتصرت تنمية الردرات يف األنشطة االنترالية على التدريب الترين على املدى
الرصري ،ومل تك كافية لضما االستدامة على الرغم م أنها كانت ذات صلة للغاية.
 وكثرياً ما ادُعل أ عدم وجود إطار شامل لتنمية الردرات يشكل عائراً رئيساً ،يُمك التغلب عليه إذا مت تكييف
اسرتاتيجية املنظمة املتعلرة بتنمية الردرات على مستوى املنظمة مع البلد ضم إطار الربجمة الرُطري .وقد كا
هناك الرليل م الوعل حول كيقية برجمة مبادرات لتنمية قدرات ذات صلة عامة يف الظروف الصعبة.
 وإ مدارس املزارعني احلرلية ومدارس الرعاة احلرلية جزء م املنهجية الناجحة لتطوير الردرات اليت تُرو هلا
املنظمة وتنُقذها كعنصر مُكمل لعمليات الطوارئ .وهل حمل تردير كبري م قبل البلدا املستقيدة.

الشراكات يف سياقات العملية االنتقالية
8-4
 1-8-2الشراكات يف املنظمة
االستنتاجات:
تدرك املنظمة أ الريادة يف املناطق املنوطة بها يف حاالت األزمات وما بعد األزمات تتطلب حشد املعارف والردرات الايت
ليست بالضرورة ضم املنظمة .ويتطلب ذلك إقاماة شا راكات وحتالقاات ماع مجياع أناواع املنظماات املختلقاة ،داخال
منظومة األمم املتحدة ،ودوائر البحوث ،واملؤسسات احلكومياة والعاماة ،ومنظماات اجملتماع املادنل ،واملنظماات غاري

PC 116/6

25

احلكومية ،ومؤسسات الرطاع ا ا  ،واملؤسسات احلكومية الدولية والقليمية ،للتعاو على حتريق هدف مشرتك.

 4-8-2الشراكات مع احلكومات :أدلة م دراسات احلاالت الرُطرية واملشاورات مع أصحاب املصلحة املتعددي
االستنتاجات:
لرد حافظت املنظمة ترليدياً ومبوجب الدستور على شراكات وييراة ماع املؤسساات احلكومياة .وقاد أعطات املساتويات
العالية م الثرة بني منظمة األغذية والزراعة واحلكومات الوطنية يف بعض األحيا  ،موقعا فريداً للمنظمة يف التنيري على
السياسات والتقاوض نيابة على فريق األمم املتحدة الرُطري وشاركاء التنمياة اآلخاري  ،حتاى يف الساياقات ذات الصالة
باألزمات الصعبة .وعند حتس الظروف ،أعطى وجود املنظمة لقرتة طويلة ميزة نسبية خاصة هلاا ،وهاو أمار غالبااً ماا
يكو إجيابياً لتعزيز العملية االنترالية .غري أنه يف السياقات املتصلة بالصاراعات ،قاد تكاو تلاك العالقاة الوييراة ماع
احلكومات إشكالية ،وقد تُعرض للخطر تطبيق املبادئ النسانية املتعلرة بالنسانية واحلياد جتااه القئاات الضاعيقة ما
السكا .

 3-8-2الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات القليمية والقليمية القرعية وشركاء التنمية الدوليني
االستنتاجات :




لرد كثرت الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة يف البلدا اليت متر بنزمات ،وخاصة مع برنام األغذية العاملل
واليونيسيف .ويف أفريريا ،تركز تلك الشراكات على مواقف مشرتكة بشا الرُدرة على الصمود .وم بني الشركاء
اآلخري م األمم املتحدة :برنام األمم املتحدة المنائل ،ومنظمة العمل الدولية ،والصندوق الدولل للتنمية
الزراعية ،وبرنام األمم املتحدة للبيئة .هناك أيضاً تنافس ومنافسة متواتري  .وهناك فرصة أخرى للشراكة مع
املقوضية العليا لألمم املتحدة لشؤو الالجئني حول احللول الدائمة ،حيث يتم وضع منظمة األغذية والزراعة يف
موقع جيد للمساهمة يف عمل املقوضية مع النازحني داخليا والعائدي املتعلق حبيازة األراضل.
وقد وُجد أ الشراكات مع اهليئات القليمية أكثر وضوحا وحتديدا عندما تلعب املنظمة دور شريك أساسل.

 2-8-2الشراكات مع اجملتمع املدنل
االستنتاجات:
 على الرغم م التردم الكبري على املستوى العاملل يف جهود املنظمة للشراكة مع اجملتمع املدنل ،مل يلعب بعد
اخنراط املنظمة مع اجملتمع املدنل على املستوى الرُطري دوراً رئيس ًا يف االستجابة حلاالت األزمات وما بعد
األزمات .ويف بعض احلاالت العرضية ،ال تشجع احلكومات الوطنية العالقات مع بعض منظمات اجملتمع املدنل.
 وتتكو شراكات املنظمة مع اجملتمع املدنل يف حاالت الطوارئ على املستوى الرُطري يف الغالب مع املنظمات غري
احلكومية وهل يف الغالب لترديم ا دمات كشركاء يف أنشطة املنظمة للتنقيذ ،وليست حراً شراكة حريرية يُمكنها
أ تستخدم وضع املنظمات غري احلكومية القريد ملعرفتها بالظروف احمللية .ومع ذلك ،يف بعض احلاالت،
للمنظمة عالقات مباشرة وغري تعاقدية مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدنل ،على سبيل املثال يف
سياق اجملموعات.
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يف كثري م احلاالت ،تكو مشاركة املنظمة مع املنظمات غري احلكومية احمللية ومنظمات اجملتمع احمللل
حمدودة مرارنة بوكاالت األمم املتحدة األخرى ،على الرغم م أ استخدام املنظمات غري احلكومية احمللية
كشركاء يف تنقيذ مشروعات املنظمة متكرر يف عمليات الطوارئ ،وغالباً ما يكو ضرورياً يف املناطق حيث تكو
الريود األمنية شديدة.

الدعوة إىل اتباع نهج جديد يف العملية االنتقالية والقُدرة على الصمود

االستنتاجات:
 هناك حر واضح على الدعوة إىل اتباع نه جديد يف العملية االنترالية والرُدرة على الصمود يف العديد م
املبادرات اليت تُرو هلا املنظمة ،وخاصة اولك ليس فرط) منذ اعتماد الطار االسرتاتيجل املُراجع.
 حتاول املنظمة الدعوة ملقاهيم تعزز جدول أعمال الرُدرة على الصمود ،والتقاعل مع غريها م اجلهات القاعلة يف
الساحة الدولية م أجل تعزيز هذا النه اجلديد لالستجابة لألزمات ،ودم املبادرات طويلة األجل مع املشاغل
على املدى الرصري م البداية.
 وعلى املستوى الرُطري ،لرد كانت دعوة املنظمة فعالة بشكل خا كنداة حلشد املوارد يف بعض احلاالت امثل
القلبني ،وأوغندا ،والصومال) ،واالستقادة م عبارتها الرئيسية" :إنراذ سُبل املعيشة".
 وباستثناء الضقة الغربية وقطاع غزة والصومال وجنوب السودا  ،مل تك املنظمة ناشطة للغاية وفعالة يف عمل
الدعوة يف احلاالت املتصلة بالصراعات ،وجتنبت املواضيع احلساسة سياسياً حتى لو كانت تتعلق باهلدف النهائل
جلدول أعمال الرُدرة على الصمود .ومل يتم إيالء االهتمام الكايف الستخدام عمل الدعوة للرتكيز على الرضايا جلدول
أعمال الرُدرة على الصمود ،مبا يف ذلك معايري االختيار ،ومحاية سُبل معيشة السكا األكثر ضعقاً ،وحيازة
األراضل ،واملواضيع األخرى اليت ترف وراء النزاعات والتوترات داخل البالد.

